Idræts‐ og bevægelsescertificeringer i Aabenraa Kommune 2016 ‐ 2018
Baggrund
Aabenraa Kommune igangsætter projektprogrammet SundSkole 2020. Folkeskolerne i Aabenraa
Kommune skal summe af liv skabt af glade og nysgerrige elever som lærere. Læs mere her:
https://www.aabenraa.dk/media/3610365/Projektbeskrivelse‐SundSkole‐2020.pdf
I den forbindelse er det en del af projektprogrammet at få udviklet en stærk idræts‐ og
bevægelseskultur i Aabenraa Kommune blandt skolens ledere, lærere og pædagoger.

Formål
Certificeringsforløbet som idræts‐ og bevægelsesskole munder ud i, at ledelse, pædagogisk personale og
idrætsfaggruppen har fået teoretisk og praktisk viden om og forståelse af forskellige tilgange til begreberne
idræt og bevægelse. Lærere og pædagoger kan forholde sig refleksivt til didaktiske metoder og modeller i
relation til egen bevægelses og idrætspraksis i løbet af skoledagen.
Ledelse og pædagogisk personale tilegner sig færdigheder i at opbygge og udvikle faglige og pædagogiske
strategier for arbejdet med en idræts‐ og bevægelseskultur på skolen.
Det pædagogiske personale og idrætsfaggruppen opnår kompetencer til kritisk at vurdere og medvirke til at
udvikle egen praksis samt skolens praksis i forhold til et bevægelsesfremmende perspektiv.

Deltagende skoler 2016/2017









Tinglev skole
Høje Kolstrup skole
Hellevad Børneunivers
Bylderup skole
Løjt Kirkeby skole
Felsted Centralskole
Stubbæk skole
10.Aabenraa

Målgruppe
Primær målgruppe
Bevægelsescertificering: Skolens pædagogiske personale og skolens ledelse
Idrætscertificering: Idrætslærere og skolens ledelse
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Læs mere om Videncenter for Sundhedsfremme på www.ucsyd.dk/sundhed
Læs mere om Det nationale Videncenter KOSMOS for børn og unges kost, motion og sundhed på www.vicekosmos.dk

Den sekundære målgruppe i udviklingsforløbet er:
Skolebestyrelser på Aabenraa Skoler
Kommunale konsulenter i Aabenraa Kommune

Beskrivelse af kompetenceudviklingsforløbet
På baggrund af et ønske om at få udviklet en stærk idræts‐ og bevægelseskultur på Aabenraa
Skolerne igangsættes certificeringsforløb. Deltagerne får mulighed for at arbejde med skolens
strategi og målsætning omkring idræt og/eller bevægelse. Læs mere her:
http://kosmos.ucsyd.dk/fileadmin/user_upload/pjecer/certificering_‐_light_‐_netudgave.pdf
Bevægelsesforløbet består af 4 moduler á 3 timer.
Idrætsforløbet består af 6 temadage á 6 timer.

Resultater
Der udarbejdes systematisk og løbende evaluering af forløbet. Resultaterne fremlægges for
skolens ledelse og idrætskoordinatorer undervejs og efter endt
forløb.

Projektansvarlig
Lektor Katrine Bertelsen (kber@ucsyd.dk / 7266 5243)
Adjunkt Claus Ottesen (cott@ucsyd.dk / 7266 5244)

Start‐ og sluttidspunkt
Kompetenceudviklingsforløbet startes op i august 2016 og afsluttes sommeren 2018. Certificeringsforløbet
udvides til flere skoler i Aabenraa Kommune i foråret 2017.
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Læs mere om Videncenter for Sundhedsfremme på www.ucsyd.dk/sundhed
Læs mere om Det nationale Videncenter KOSMOS for børn og unges kost, motion og sundhed på www.vicekosmos.dk

